RESTAURANT DE BON GUSS
PER COMPARTIR
Calamarcets a la planxa
Cloïsses al vi blanc
Pop a la gallega
Gambes a la planxa
Assortiment d`embotits ibèrics
Anxoves amb formatge curat d` ovella
Xampinyons a la brasa amb salsa romesco

LES AMANIDES
Amanida de foie

8.50€
7.25€
11.00€
11.00€
13.00€
8.50€
7.50€

9.50€

Assortiment d`enciams, foie, ceba caramel·litzada i pernil de gla

Amanida tèbia de bolets

8.25€

Assortiments d`enciams, bacó i variats de bolets

Amanida tèbia de formatge de cabra

8.25€

Assortiment d`enciams, formatge de cabra,nous i panses

Amanida de l`horta

7.25€

Assortiments d`enciams, tonyina, ceba, pastanaga i olives

Amanida de favetes

9.50€

Assortiment d`enciams, favetes, ceba caramel·litzada i pernil de gla

ELS ENTRANTS
Favetes amb bacallà i salsa romesco
Timbal d`escalivada amb formatge de cabra
Carpaccio de bacallà amb olivada
Formatge provolone amb encenalls de pernil i xoriço ibèric
Graellada de verdures a la brasa amb salsa romesco
Torrada d`escalivada amb anxoves

11.50€
9.50€
9.00€
7.25€
8.75€
7.25€

LES PASTES
Fetuccini d’ou
Fetuccini d`espinacs
Fiocchi farcit de pera i mató
Raviolis farcit de salmó fumat
Mitja lluna verda farcida de formatge ricotta i espinacs
Les salses a escollir:salsa de bolets, salsa panna o formatge de cabra

7.75€
7.75€
8.50€
8.50€
8.50€

ARROSSOS ( MINIM 2 PERSONES)
Arròs caldos de llamàntol
Paella mixta
Arròs negre
Fideua mixta

18.00€
10.95€
10.95€
10.50€

LA LLOTJA
Orada a la brasa o a la sal
Llobarro a la brasa o a la sal
Turbot a la brasa
Pop a la brasa
Bacallà al romesco, all i oli o a la brasa

13.50€
14.50€
16.50€
13.50€
13.50€

CARNS A LA BRASA
Entrecot de nebraska
Entrecot de vedella del país
Entrecot de bou
Filet de vedella
Secret de porc ibèric
Magret d`ànec
Peus de porc
Xurrasco a la brasa
Conill
Botifarra
Carn de xai
Graellada de Carn per a 2 persones
(secret ibèric, xai, xurrasco, conill, xoriço criollo, salsita i cansalada)

20.50€
15.50€
15.50€
18.50€
16.50€
17.50€
8.50€
9.25€
8.25€
8.50€
13.50€
25.00€

SALSES A ECOLLIR PER A LA CARN ( SUPLEMENT DE 1.50€)
ROCAFORT
CINC PEBRES

